
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/191/2022 
 Rady Gminy Słupia 
z dnia 18 marca 2022 r. 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA JASNE POLA, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

NR DEKLARACJI (wpisuje pracownik Urzędu Gminy) 
 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 888 ze zm.) 

Składający: 

Formularz przeznaczony jest dla:  
- właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słupia,  
- właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,  
- właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Termin  składania: 

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,  
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Nazwa Organu, do 
którego należy złożyć 
deklarację i miejsce 
składania: 

Wójt Gminy Słupia 
Słupia 136 
96-128 Słupia  
Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Cel złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 1. Pierwsza deklaracja 

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty 

….…-…....-…….…. 

(dzień - miesiąc - rok) 

□ 2. Zmiana danych zawartych w deklaracji 

data powstania zmiany 

….…-…....-…….…. 

 (dzień - miesiąc - rok) 

2. Przyczyna złożenia deklaracji:   

B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 1. Właściciel nieruchomości □ 4. Jednostka organizacyjna i osoby posiadające  

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu □ 2. Współwłaściciel 

□ 3. Użytkownik wieczysty □ 5. Inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ (wypełniają osoby fizyczne) 
1. PESEL: 

2. NAZWISKO  3. PIERWSZE IMIĘ 4. DRUGIE IMIĘ 

C.1. MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
5. KRAJ 6. WOJEWÓDZTWO 7. POWIAT 

8. GMINA 9. ULICA 10. NR DOMU 11. NR LOKALU 

12. MIEJSCOWOŚĆ 13. KOD POCZTOWY 14. POCZTA 

C.2. DANE KONTAKTOWE (pola nieobowiązkowe) 

15. NR TELEFONU 16. ADRES E-MAIL 

C. 3. ADERS DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres wskazany w części C.1.) 

17. KRAJ 18. WOJEWÓDZTWO 19. POWIAT 

20. GMINA 21. ULICA 22. NR DOMU 23. NR LOKALU 

24. MIEJSCOWOŚĆ 25. KOD POCZTOWY 26. POCZTA 



D. POZOSTAŁE PODMIOTY 

27. PEŁNA NAZWA 28. NIP 

29. ADRES SIEDZIBY 

30. NR TELEFONU 31. ADRES E-MAIL 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SŁUPIA, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

32. KRAJ 33. WOJEWÓDZTWO 34. POWIAT 

35. GMINA 36. ULICA 37. NR DOMU 
 

38. NR LOKALU 
 

39. MIEJSCOWOŚĆ 
 

40. KOD POCZTOWY 
 

41. POCZTA 

F. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO  
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

42. Oświadczam, że: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  

(stanowi podstawę do częściowego zwolnienia - dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
 mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

□ 2. nie posiadam kompostownika 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(należy wypełnić dla właściwego rodzaju nieruchomości) 

G. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E deklaracji 
43. 

 
osób 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (określona na podstawie 

odrębnej uchwały Rady Gminy Słupia) 

44. 
 

zł/osobę 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 44. należy pomnożyć przez liczbę 
mieszkańców wskazaną w poz. 43.) 

45. 
 

zł/miesiąc 

Wysokość należnego zwolnienia 
1)

 
(kwota z poz. 45.  x % zwolnienia określona na podstawie odrębnej uchwały Rady 
Gminy Słupia) – (należy wypełnić jedynie w przypadku zaznaczenia w części F poz. 
42. pkt 1)

 

46. 
 

zł 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty wykazaną w poz. 45. 
należy pomniejszyć o wysokość należnego zwolnienia wykazaną w poz. 46.) 

47. 
 

zł/miesiąc 

48. (kwota słownie: ……………………………………………………..……………..…………………………………………….zł/miesiąc) 

H. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE (NIEZAMIESZKAŁE) 

Rodzaj pojemnika oraz 
pojemność lub worka 

Deklarowana liczba 
pojemników lub worków 

Stawka opłaty 
(określona na podstawie 
odrębnej uchwały Rady 
Gminy Słupia) 

Iloczyn liczby pojemników 
lub worków i stawki opłaty 

Pojemnik 120 l 
49. 50. 

zł 

51. 

zł 

Pojemnik 240 l 
52. 53. 

zł 

54. 

zł 

Pojemnik 1100 l 
55. 56.  

zł 

57.  

zł 

Worek 120 l 
58.  59.  

zł 

60. 

zł 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi 

61. 

zł/miesiąc 

62. (kwota słownie: …………………………………………………………………..…………………………………………….zł/miesiąc) 



I. NIERUCHOMOŚCI MIESZANE (CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁE, CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁE)   
(należy wypełnić część G oraz część H) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynosi (należy dodać wysokość opłaty wskazaną w części G poz. 47. oraz wysokość 
opłaty wskazaną w części H poz. 61.) 

63. 

 

zł/miesiąc 

64. (kwota słownie: …………………………………………………………………..…………………………………………….zł/miesiąc) 

J. DOTYCZY WŁAŚCICELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK 
LETNISKOWY ALBO INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE 

Ryczałtowa roczna stawka od jednego domku letniskowego 
2)

   

65. 

 

zł/rok 

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości 

66. 

Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty  
(kwotę z poz. 65. należy pomnożyć przez liczbę domków wskazaną w poz. 66.) 

67. 

Ryczałtowa stawka opłaty od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno wypoczynkowe 

2, 3) 

68. 

69. (kwota słownie: …………………………………………………………………..……………………………………………….….zł/rok) 

K. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

70. IMIĘ 

 

71. NAZWISKO 

 72. DATA WYPEŁNIENIA  

….…-…....-…….…. 

 (dzień - miesiąc - rok) 

73. PODPIS (PIECZĘĆ) SKŁADAJĄCEGO/OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

ADNOTACJE ORGANU 
 
 

 
Objaśnienia: 

1. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym.  

2. Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Słupia w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

 

Pouczenie 
1. W przypadku niedokonania wpłaty w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 479). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowania odpadami komunalnymi. W  razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Słupia 
określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne 
dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy Słupia w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za 
odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny.  

4. Pierwszy termin złożenia deklaracji dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe do dnia 30 kwietnia 2021. 



 
5. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Słupia mający siedzibę w Urzędzie Gminy w Słupi, 
Słupia 136, 96-128 Słupia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: nr 46 831-55-91 lub pisemnie na adres 
siedziby, e-mail gmina@slupia.com.pl. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się 
kontaktować poprzez adres e-mail: iod@bodo24.pl. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe  
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 
6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku ze złożeniem 
deklaracji oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Podanie danych jest wymogiem 
ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych 
danych jest brak możliwości prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

- Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721; 
- właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu 

do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 

- podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne 
na rzecz Urzędu.  

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do momentu załatwienia sprawy,  
a następnie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.  

Przysługujące prawa: prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu.  
W uzasadnionych przypadkach prawo do: 

- sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych; 
- usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych; 
- ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem;  
- wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania w związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której 

dane dotyczą;  
- jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo do 

niepodlegania zautomatyzowanej decyzji;  
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy 
Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 
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